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 ۲۹/۰۳/۲۰۱۸           حامد فارانی

          
 
 

 از نگاه بزرگان   تجربه
 

 

  ستتقدیم شما  تجربهدر مورد   بزرگانگفته های جالب 
 
 

 ابوعلی سینا         تجربه باالتر از علم است .
ترین راه گذرد، این آساناین واالترین راه است. راه دوم از تقلید میگذرد، انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می

 .ترین راه استگذرد، این تلخاست. و راه سوم از تجربه می
 کنفوسیوس                                                                   

 
   شود.آید و با گذر سریع زمان کامل میدست میتجربه با صنعت به

 ویلیام شکسپیر                                                                                        
 

  –توان توصیه کرد اما عمل افراد در دست ما نیست. گیرد. درست است که میای است که بچه تنبل هیچ از آن یاد نمیتجربه مثل مدرسه
     بنجامین فرانکلین                

 درس گرفتن از محیط بهتر است از آموزش و تحصیل. 
  ویلیام ووردزوورس                                                                       

 
 های دیگران، یاد بگیریم که از چه چیزهایی دوری کنیم.خیلی خوب است که با درس گرفتن از بدشانسی

 پابلیوس سیروس                                                                                                                    
 

 تر بخریم. افزاید اما نه به خرد ما. آن را باید گرانتجربه دیگران به علم ما می
 هوسی بالو                                                                                              

  
 

نها فکر به همه افکار خردمندانه تابحال هزاران بار فکر شده است، اما برای اینکه آنها واقعاً از آِن خودمان کنیم، باید دوباره صادقانه به آ
 کنیم تاجاییکه در تجربه شخصیمان ریشه بگیرند. 

 جانان وولفگانگ فن گوته                                                                                  
 

 اطالعند. آموزد که روزها از آن بیها چیزهایی به ما میگذر سال
 رالف والدو امرسون                                                                              

 
 

 
 

شوند. ابزار قضاوت برای آنها آماده است و زیربنای علم شوند. باثروت گذشتگان زاده میآیند، با یک مزیت وارد میآنهایی که آخر می -
داده، چراکه زمان حال در دستانشان قرار داده شده است. از این گذشته، اگر چیزی توسط گذشتگان امتحان شده، باید آن را از دست می

 شود. ترین است و بیشترین تجربه از آن خواسته میمیدرواقع قدی
 کولیر                              
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 تجربه طاقی است که باید روی آن خانه بسازید.     

 هنری بروک آدامز                                                              
 
 

 دست آوردن آن بهای شگرفی باید پرداخت. ه برای بهتجربه جواهر است، و باید اینطور باشد، چراک
 ویلیام شکسپیر                                                                                                                  

  
کند و مرد عجولی نیست که انتظار دارد از همان راهی که در گذشته برایش موفقیت تر میتجربه نوری است که راه رفتن را برایتان امن 

  آورده، در آینده به موفقیت برسد. 
 وندل فیلیپس                                                                          

 
ه با مشاهده و تجربه خود به دست آید، فراتر از چیزی است که با آموزش کسب شود چراکه دانش مسافر فرای دانش کسی آن یادگیری ک

 خواند. که داستان سفر او را میاست 
 توماس آ کمپیس                                                                                          

  
 

  اولیور وندل هولمز     یک لحظه بینش گاهی ارزشمندتر از تجربه یک زندگی است.  
  

 
  آلدوس هاکسلی –دهد. افتد انجام میتجربه چیزی نیست که برای انسان اتفاق بیفتد: آن چیزی است که مرد در جواب آنچه برایش اتفاق می

  
 

  میگوئل دو سروانتس –هاست. تجربه مادر همه دانش 
 
 

 را شناخت.  از درون کتاب انسان توانتجربه فرزند تفکر است و تفکر فرزند عمل. نمی
 بنجامین دیسرائلی                                                                                             

 
 شود.نیست مرتکب اشتباه میانش رود؛ این قضاوت شماست که با انتظار آنچه در توتجربه به خطا نمی

 لئوناردو داوینچی                                                                                                                  
 به آن سمت مي رود. ذهن تجربه كنیم، آنگاه زندگي ما اگر مي خواهیم از حد توانایي هاي خود فراتر برویم، ابتدا باید آن خواسته را در

 آنتوني رابینز                          
تجربه ها بررسي هاي من همه نمایانگر این است كه محدودیت هاي وجود ما )چه مثبت وچه منفي( بسیار كمتر از آن چیزي است كه به ما 

 باورانده اند.
 آنتوني رابینز                                                      

 درست در یك سال به ما مي آموزد. آنچه را كه مي توان بعد از بیست سال تجربه آموخت، مطالعه
 ناشناس ؟    

دو  تواند در هركس نمي  تجربه نشان داده است افرادي كه داراي نبوغ هنري فوق العاده بوده اند، در ریاضیات استعداد نداشته اند. هیچ 
 رشته ممتاز گردد.

 شوپنهاور                                                        
 .واقعا دیوانگی است که یک کار را بارها و بارها تکرار کنید و انتظار نتایج متفاوتی داشته باشید

 آلبرت انیشتن                                                                                                                    

 
شوند ولی اشخاص ابله از بالهای خود عبرت های دیگران متنبه میاشخاص زیرک از بدبختی و گرفتاری

 .گیرندنمی
 بنیامین                                                                                                                                  

 فرانکلین
 . الزم نیست آدم از کوهی باال رود تا بفهمد بلند است
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 کوئلیو پائولو                                                                 
 

 دهد.کند، بعد درس میگیر است: اول امتحان میتجربه یک معلم سخت
 ورنون الو                                                                                         

 
 حتی ضرب المثل های کوتاه، بدنبال تجربه های طوالنی ساخته شده اند.

 وانتسسر                                                                                          
 تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن. 

 ارسطو                                                                              
 

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان ، چهره ی سالها را دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی 
 ده است . را شنی

  جبران خلیل جبران                   
 

 تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد.
 کارالیل                                                                                  

 
 
 

 دهد .تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می 
 کارایل                                                                                           

 
 انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند 

                                                                                                                             .
  برنارد شاو

 به تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند.
  برنارد شاو                                                                                   

 
 افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. تجربه نامی است که تمام 

 اسکاروایلد                                                                                   
 

 تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر باالتر است. 
 سیسرون                                                                                                               

 تجربه را بر روی رختخواب نرم معطر و متکای پر قو نمی توان بدست آورد .
 اوری پید                                                                                                    

 
 ، مدرسه ای است که محصلین خود را با قیمتی گران ، بار می آورد. تجربه

 فرانکلین                                                                                               
انسان تنها یکبار زندکی میکند درنتیجه , امکان آن بسیار کم خواهد بود که چیزی را دوبار تجربه کند که بیشترین 

 شوق و هیجان را باو میداد!!! . 
 النگه لونینگ                            
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